
Га лоў най па дзе яй эка ла гіч на га фес ты ва лю, які прой дзе ў гэ тую 

су бо ту ў вёс цы Вы со кае Бя ро заў ска га ра ё на, ста не XІІІ чэм пі я-

нат па руч ной кась бе. Больш за 20 ка ман даў з роз ных аб лас цей 

Бе ла ру сі за яві лі пра свой удзел у гэ тым ці ка вым спа бор ніц тве. 

Вый дуць на па кос і прад стаў ні цы трох жа но чых ка ман даў, ся род 

якіх і су пра цоў ні цы Бя рэ зін ска га бія сфер на га за па-

вед ні ка Воль га МАС КА ЛЁ ВА і На тал ля ФРА ЛО ВА.

Сла бы пол?Сла бы пол?

ДЗЯЎ ЧА ТЫ, 
НА ПА КО СЫ!

За пе ра мо гу на «Спо раў скіх се на ко сах — 2019» 
бу дуць зма гац ца і жа но чыя ка ман ды

71 514 аса бо вых 
дэ па зіт ных 
ра хун каў 

ад кры та ў ад дзя лен нях 
Бе ла рус бан ка па пра гра ме 
ся мей на га ка пі та лу 
на 1 жніў ня — столь кі 
шмат дзет ных сем' яў 
ска рыс та лі ся та кой 
маг чы мас цю. На іх ра хун кі 
за лі ча на $715,14 млн. 
У тым лі ку сё ле та 
ў сту дзе ні—лі пе ні — 
8645 ра хун каў на агуль ную 
су му $86,45 млн, ад зна чае 
Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны. 
Пра гра ма дзей ні чае 
з 2015 го да. Ся мей ны 
ка пі тал пры зна ча ец ца 
ў вы гля дзе ад на ра зо вай 
вы пла ты ў па ме ры $10 тыс. 
пры на ра джэн ні (пас ля 
1 сту дзе ня 2015 го да) 
трэ ця га і на ступ ных 
дзя цей. У 2015 го дзе быў 
ад кры ты 11 581 ра ху нак 
($115,81 млн), у 2016-м — 
18 982 ($189,82 млн), 
у 2017-м — 16 840 
($168,4 млн), ле тась — 
15 466 ($154,66 млн). 
Пра гра ма за вяр ша ец ца 
31 снеж ня 2019 го да, 
але эфек тыў насць гэ тай 
ме ры ста ла пад ста вай 
для пад аў жэн ня пра гра мы 
на но вую пя ці год ку.
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• Бе ла русь па бу дуе ў 

Ке ніі за вод жа ле за бе тон-

ных кан струк цый і ры ба-

вод чую фер му агуль ным 

кош там ка ля $104 млн.

• Стра ха выя ўнёс кі ў Бе-
ла ру сі ў І паў год дзі вы рас лі 
на 13,6 %.

• Чэм пі я нат Еў ро пы 

па му ай-тай прой дзе ў 

мін скім Па ла цы спор ту з 

4 да 11 ліс та па да.

• У ле се ка ля вёс кі За-
па ля кі (Ма ла дзе чан скі 
раён) грыб нік знай шоў 
авія бомбу.

КОРАТКА

ДРЭВА 
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СТАР. 4

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Больш маг чы мас цяў за ра біць
— Са май ак ту аль най праб ле май пры за ма ца ван ні кад раў з'яў ля ец-

ца за бес пя чэн не іх жыл лём, пры чым якас ным, каб спе цы я ліст ад чу-
ваў ся бе кам форт на, — арэнд най ква тэ рай ці до мам. У тых рэ гі ё нах, 
дзе гэ та пы тан не вы ра ша на, не ма юць «кад ра ва га го ла ду», — рас каз-
вае на чаль нік упраў лен ня кад ра вай па лі ты кі, уста ноў аду ка цыі 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Воль га МАР ШАЛ КА. — Асаб лі васць 
на ша га раз мер ка ван ня ў тым, што на яго пры яз джа юць най маль ні кі 
і на бі ра юць спе цы я ліс таў, у якіх ма юць па трэ бу. І та кім чы нам мно гія 
ўста но вы ахо вы зда роўя «за кры ты пад ключ» — цал кам за поў ні лі 
ва кан сіі. Най маль нік рас каз вае, у якіх умо вах бу дзе жыць і пра ца-
ваць ма ла ды спе цы я ліст, якой бу дзе за ра бот ная пла та, не ка то рыя 
ад во зяць і зна ё мяць з сі ту а цы яй на мес цах. Та кім чы нам, ма ла ды 
док тар за га дзя ве дае, у якіх умо вах бу дзе пра ца ваць — і ехаць не 
страш на.

Зар пла та ме ды ка, пад крэс лі вае Воль га Мар шал ка, час та вы шэй-
шая ме на ві та ў не вя лі кіх га ра дах. Акра мя ўсіх вы плат і кам пен са цый, 
якія га ран та ва на атрым лі вае лю бы ма ла ды спе цы я ліст, гэ та яшчэ і 
так зва ныя сель скія пад' ём ныя, а так са ма маг чы масць пра ца ваць 
больш чым на ад ну стаў ку.

— У ма лень кіх га рад ках не заў сё ды ёсць поў ная стаў ка вуз ка га 
спе цы я ліс та. Ка лі ма ла ды ўрач па жа дае прай сці пе ра пад рых тоў ку, 
ён змо жа за няць гэ тыя 0,25 ці 0,5 стаў кі і атрым лі ваць боль шую 
зар пла ту. У ста лі цы ж усе стаў кі звы чай на за поў не ны, не заў сё ды 
ёсць маг чы масць ма ла до му спе цы я ліс ту знай сці пад-
пра цоў ку.

Рэ цэп ты аб наў лен ня
На па рад ку дняНа па рад ку дня

Як у ме ды цы не ле чаць 
«кад ра вы го лад» і за ах воч ва юць 
ура чоў за ста вац ца ў ма лых га ра дах

Больш за 80 % ме ды каў, па звест ках Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя, за ста юц ца пра ца ваць на тых мес цах, дзе пра хо дзі лі 

раз мер ка ван не. Сё ле та 1 жніў ня больш за 9 ты сяч ма ла дых 

спе цы я ліс таў па поў ні лі ўста но вы ахо вы зда роўя ва ўсёй краі-

не. Ся род іх 5,5 ты ся чы ўра чоў і ін тэр наў і больш за 3,5 ты ся-

чы ча ла век ся рэд ня га ме ды цын ска га пер са на лу. Най боль шы 

не да хоп ура чоў ад чу ваў ся ў Мін ску і Мін скай воб лас ці, ся рэд-

ня га ме ды цын ска га пер са на лу — у Го мель скай і Гро дзен скай 

аб лас цях. Пра тое, як ме ды каў за ах воч ва юць за ста вац ца ў 

рэ гі ё нах, пра вя лі кія маг чы мас ці ма лых га ра доў, а так са ма 

пра тое, чым урач агуль най прак ты кі ад роз ні ва ец ца ад ўчаст-

ко ва га тэ ра пеў та, рас ка за лі спе цы я ліс ты пад час на вед ван ня 

39-й га рад ской клі ніч най па лі клі ні кі Мін ска.

СТАР. 4

Ма ла дыя ме ды кі ўрач 
агуль най прак ты кі 

Юлія ПРА СВІ РЫ НА (на фо та 
спра ва) і па моч нік ура ча 

Крыс ці на УСЕ НЯ пра цу юць 
у 39-й мін скай па лі клі ні цы. 

Юлія скон чы ла Ві цеб скі 
ме ды цын скі ўні вер сі тэт, 

а по тым па спя хо ва скон чы ла 
і ар ды на ту ру, а Крыс ці на 
сё ле та атры ма ла дып лом 
Мінск ага ме ды цын ска га 

ка ле джа. Ця пер дзяў ча ты 
пра цу юць у ад ной ка ман дзе, 
і гэ ты зды мак зроб ле ны на іх 
зме не ў час пры ёму хво рых.


